48Ο ΤΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ
ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΗ 2018
ΨΗΦΙΜΑ
πλάδειθνη,
Σσμμετέτοσμε μαζικά στις Πρωτομαγιάτικες απεργιακές σσγκεντρώσεις.
Παιεύνπκε γηα λα έρνπκε δνπιεηά, ειεύζεξν ρξόλν, δσξεάλ ζύγρξνλεο δεκόζηεο
ππεξεζίεο πγείαο πξόλνηαο, θνηλσληθή αζθάιηζε γηα όινπο, ζπληάμεηο πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο θόπνπο κηαο δσήο, θαιύηεξε δσή γηα καο θαη
ηα παηδηά καο.
Γελ ζα γίλνπκε «θξέαο γηα ηα θαλόληα» θαη ηνπο ππξαύινπο ησλ ηκπεξηαιηζηώλ,
πνπ κνηξάδνπλ ηελ γεηηνληά καο, μεξηδώλνπλ ιανύο, πξνθαινύλ εθαηόκβεο αζώσλ
ζπκάησλ.
Γη απηό, ελώλνπκε ηε θσλή καο κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ θησρή αγξνηηά,
ελάληηα ζηνλ θνηλό αληίπαιν, ην κεγάιν θεθάιαην θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο
πνιηηηθέο πνπ ηνπο ππεξεηνύλ.
Ζ αλάπηπμε ησλ αγώλσλ, είλαη ην αληίπαιν δένο ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο πνπ
εθαξκόδνληαη, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο ηπρνδησθηηζκνύο πνπ εληείλνληαη.
πλάδειθνη,
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ δηαθεκίδεη ηελ «έμνδν από ηα κλεκόληα» όπνπ
βξεζεί θη όπνπ ζηαζεί.
Πνηα είλαη όκσο ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπκε;
Ο αγώλαο γηα ηελ επηβίσζε παξακέλεη δύζθνινο, κε αηειείσηεο ώξεο δνπιεηάο
γηα λα θέξνπκε βόιηα παιηα θαη λέα βάξε, λα επηβηώζνπλ νη νηθνγέλεηεο καο, ζε όιν
θαη πην αληίμνεο ζπλζήθεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο επεθηείλνληαη ζηελ αγνξά θαη
αξπάδνπλ ηελ «κεξίδα ηνπ ιένληνο». Καηαρξεσκέλνη απηναπαζρνινύκελνη, ρακειά
κεξνθάκαηα, ζπληάμεηο πείλαο, απηό ζεκαίλεη «θαζαξή έμνδνο» από ηα κλεκόληα.
Έηζη ελλνεί ε θπβέξλεζε ηελ «δίθαηε αλάπηπμε».
Σα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο θαη νη θνξναπαιιαγέο θαη πξννξίδνληαη γηα
ιίγεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Απηέο πνπ είλαη «αληαγσληζηηθέο» θαη
«εμσζηξεθείο». Δθεί δηνρεηεύηεθε ην θηιέην θαη από ηα αληίζηνηρα αλαπηπμηαθά
κέηξα ηνπ παξειζόληνο.
Γηα ηα κηθξνκάγαδα θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο άιια κέηξα εθαξκόδνληαη.
Φνξνιόγεζε από ην πξώην επξώ, ζπληάμεηο θηινδσξήκαηα, πεηζνθνκκέλεο
παξνρέο πγείαο-παηδείαο. Καη πξνζηίζεηαη ε απειεπζέξσζε ησλ θαηαζρέζεσλ θαη
ησλ πιεηζηεξηαζκώλ αθόκα θαη γηα ρξέε 500 επξώ. Πάλσ από 130.000
πιεηζηεξηαζκνί ζρεδηάδνληαη ηα επόκελα ρξόληα.
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πλάδειθνη,
Ο θαζεκεξηλόο κόρζνο δελ αξθεί γηα λα ηα βγάινπκε πέξα. Μόλν ν δξόκνο ηνπ
ζπιινγηθνύ αγώλα κπνξεί λα εγγπεζεί ηα δηθαηώκαηα καο.
Δκπόδην ζηελ ζπιινγηθή πάιε, είλαη νη εγεζίεο ηεο ΓΔΒΔΔ θαη ηεο ΔΔΔ, νη
ζεηξήλεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αγώλσλ. Τπνλνκεύνπλ θάζε
θηλεηνπνίεζε, αθόκα θαη απηέο πνπ θάησ από ηελ πίεζε ησλ πξνβιεκάησλ,
ππνρξεώλνληαη λα πηνζεηήζνπλ. Έηζη, ε αληίδξαζε ζηηο θαηαζρέζεηο θαη ηνπο
πιεηζηεξηαζκνύο από ηνλ Φιεβάξε πνπ απνθαζίζηεθε, θαηάληεζε κηα λεξόβξαζηε
«κέξα δξάζεο» ηνλ Μάε, γηα λα βγεη ε ππνρξέσζε.
Απηέο νη εγεζίεο βξίζθνληαη αιινύ, έρνπλ πάξεη απνζηάζεηο από ηελ
πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. Γη
απηό «πηάλνπλ ζηαζίδη» ζε θάζε αλαπηπμηαθή θηέζηα ηεο θπβέξλεζεο, «πίλνπλ
λεξό» ζην όλνκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο καδί κε ΔΒ, ΔΣΔ, ηξαπεδίηεο θαη
εθνπιηζηέο. Μηιάλε γηα «νηθνλνκηθή δεκνθξαηία» γηα λα θξύςνπλ όηη ζηελ αγνξά
ηζρύεη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ θαη θπξηαξρεί ν λόκνο ηεο δνύγθιαο.
Ζ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πεξλά από δηθό καο ρέξη. Να αιιάμνπκε ηνπο
ζπζρεηηζκνύο, λα θάλνπκε πην καδηθά ηα ζσκαηεία καο, λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε
θέληξα αγώλα απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο πνπ εληζρύνπλ ηα κνλνπώιηα θαη ςαιηδίδνπλ
ηηο αλάγθεο καο.
Μαδί κε ηα εξγαηηθά ζσκαηεία, ηνπο αγξνηηθνύο ζπιιόγνπο, ηνπο καδηθνύο θνξείο
ησλ γπλαηθώλ, ηεο λενιαίαο, κπνξεί λα πνιιαπιαζηάζεη ηε δπλακηθή ησλ αγώλσλ
καο. Δδώ βξίζθεηαη ε ειπίδα θαη ε δύλακε. Μαδί κπνξνύκε λα αλνίμνπκε ην δξόκν
ηεο αληεπίζεζεο.
πλάδειθνη,
Δίλαη αλεζπρεηηθέο νη εμειίμεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Οη αληαγσληζκνί θαη νη
πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο γηα ην κνίξαζκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη
ησλ αγσγώλ, γεληθεύνληαη. ην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην αλαπηύζζνληαη
ηζρπξέο πνιεκηθέο κεραλέο.
Ζ βάζε ηεο νύδαο αλαβαζκίδεηαη, ν Άξαμνο θαη ε Αλδξαβίδα εθζπγρξνλίδνληαη.
ρέδηα γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζε Αιεμαλδξνύπνιε θαη ύξν,
εμπθαίλνληαη. Έηζη ελλνεί ηελ «γεσζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρώξαο» ε
θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, πνπ, νπζηαζηηθά, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αληηιατθήο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ππεξέηεζεο ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ κνλνπσιίσλ. Όπσο ηζαθίδεη ιατθά δηθαηώκαηα θαη αλάγθεο, έηζη
δηεθδηθεί γηα ινγαξηαζκό ηνπο κεξίδην ζηε κνηξαζηά ηεο ιείαο ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή.
Ζ θιηκαθνύκελε επηζεηηθόηεηα ηεο ηνύξθηθεο αζηηθήο ηάμεο, εληάζζεηαη ζηνπο
ίδηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο αληαγσληζκνύο θαη αληηζέζεηο. Σν κάξκαξν ην πιεξώλνπλ
θαη νη δπν ιανί, κε αύμεζε ησλ λαηντθώλ δαπαλώλ, πξνο όθεινο ησλ εμνπιηζκώλ,
ζε βάξνο ησλ ιατθώλ αλαγθώλ.
Σν λέν ρηύπεκα ζηε πξία είλαη θαθόο νησλόο. Υξεηάδεηαη επαγξύπλεζε, θαη
καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο.
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Όζνη παιεύνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ επηβίσζε, δελ έρνπλ ηίπνηε λα ρσξίζνπλ κε
ηνπο ιανύο ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ.
Απαηηνύκε ηελ απεκπινθή ηεο ρώξαο από ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο
θαη ηηο επεκβάζεηο. Λέκε, έμσ ε Διιάδα από ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
γηαηί έρνπλ απνδεηρζεί βαζηθνί παξάγνληεο απνζηαζεξνπνίεζεο, ππνδαύιηζεο ησλ
πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ.
Απαηηνύκε:

















Κακηά θαηάζρεζε, θαλέλαο πιεηζηεξηαζκφο ζηελ πξψηε θαηνηθία, ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε, ηα
εξγαιεία θαη ηα κέζα εξγαζίαο απφ δάλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην θφθθηλν. Καηάξγεζε ησλ
θαηαζρέζεσλ θαη ησλ πιεηζηεξηαζκψλ γηα ρξέε ζηνλ ΟΑΕΕ.
Δηαγξαθή ηφθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ γηα ηα ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο. Κνχξεκα ηνπ θεθαιαίνπ θαηά
30% γηα ηνπο ελ ελεξγεία απηναπαζρνινχκελνπο θαη θαηά 50% γηα φζνπο έθιεηζαλ ηελ επηρείξεζε
ηνπο.
Επαλαθνξά ηνπ αθνξνιφγεηνπ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ζηα πξνεγνχκελα θαη πξηλ ηελ
κείσζή ηνπο φξηα. Φνξνινγία ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, θαηάξγεζε ησλ ηεθκεξίσλ. Αχμεζε ηεο
θνξνινγίαο πξννδεπηηθά ζην 45% γηα ην κεγάιν θεθάιαην.
Αθαηάζρεηνο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο θάζε
κηθξνεπηρείξεζεο.
Απνζχλδεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε παξνρέο πγείαο - πξφλνηαο –
πεξίζαιςεο. Δσξεάλ πξφζβαζε γηα φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζε
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ - επίδνκα ηνθεηνχ θαη επίδνκα
κεηξφηεηαο (6κελν). Αληίζηνηρε κέξηκλα γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ζε θάζε Δήκν.
Αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ ζηηο ζπληάμεηο θαη θαηάξγεζε ησλ λέσλ απμήζεσλ ζηηο εηζθνξέο. Να
επαλέιζνπλ ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα φξηα πξηλ ηηο δπζκελήο αιιαγέο. Σχληαμε κε βάζε ηηο
εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, γηα φζνπο απηναπαζρνινχκελνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπληάμηκε
ειηθία θαη δελ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηκήκα ή ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπο. Οξηζηηθή δηαγξαθή
φζσλ νθεηιψλ απνκείλνπλ.
Τελ δπλαηφηεηα έληαμεο φισλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη απνθιεηζκνχο
ζηε ξχζκηζε ησλ 120 δφζεσλ γηα ρξέε. Τε δπλαηφηεηα έληαμεο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ
αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ κε ρξέε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλέλαξμε.
Κακία αιιαγή ζπλφξσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο.
Κακία δαπάλε γηα Ναηντθνχο εμνπιηζκνχο.
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